
Информативен бюлетин относно защитата на физическите лица във връзка с 

обработването на лични данни при получаването на консулски услуги  

(изключение прави издаването на визи и обработката на молби за гражданство)  

(Общ регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679, чл. 13) 
 

 

 

Обработването на лични данни с цел получаване на консулски услуги ще бъде белязано 

от принципите на лоялност, коректност и прозрачност като признак на спазване на основните 

права и свободи на физическите лица.  

Както е уточнено по-долу, въпросните услуги са предназначени за италиански 

граждани, и по-изключение, за чужди граждани пребиваващи на територията на консулската 

служба към Посолството на Италия в София (България) и/или временно намиращи се на 

горепосочената територия.  

Услугите обхващат следните сектори: гражданско състояние, вписване в АИРЕ 

(Регистър на италианците живеещи в чужбина), гласуване в чужбина, издаване на фискален 

код, издаване на ПИН за електронни услуги на Агенция по приходите, потвърждаване на 

свидетелства за управление на МПС (само за държави извън ЕС и при определени условия), 

снемане от отчет на автомобили вписани в Регистъра на моторни превозни средства (ПРА), 

издаване на документ за пътуване (паспорти и временни документи за пътуване), издаване на 

лични карти, социално подпомагане (субсидиране, заем с обещание за връщане, 

репатриране), доброволно правно обслужване (като международни осиновявания), правна 

помощ (например в случаите с малолетни, обект на правен спор, с изчезнали лица или 

арестувани и задържани), съдействие при защита на интереси с частен характер (като 

наследствени дела), заверки и легализации и, при необходимост, услуги в областта на 

корабоплаването и училищната дейност. 

За целта се предоставя следната информация:    

 

1. Услугата се предоставя от Министерството на външните работи и на 

международното сътрудничество на Република Италия (МВнРМС), което в този случай 

действа посредством Посолството на Италия в София (България), чиито контакти са както 

следва: ул. Шипка, 2 гр.София тел.: 0035929217300, e-mail:  ambasciata.sofia@esteri.it, pec  

amb.sofia@cert.esteri.it. В зависимост от услугата министерството (МВнРМС) може да си 

съдейства с други публични администрации, свързани със съответната услуга, които се 

изброяват по-долу:  

2. За въпроси или оплаквания, заинтересованото лице може да се свърже с началник 

отдел "Защита на личните данни" към Министерството на външните работи и на 

международното сътрудничество (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

internazionale, Piazzale della Farnesina 1, 00135 ROMA, телефон: 0039 06 36911 (централа),  е-

mail: rpd@esteri.it, pec: rpd@cert.esteri.it ).  

3. Обработването на личните данни е само и единствено с цел изпълнение на 

консулската услуга, както е регламентирано от законодателен декрет № 71 от 3 февруари 

2011г. – Организация и дейност на консулските служби. По-долу се изброяват детайлно 

точките от  нормативния акт, въз основа на който се подсигуряват услугите от срана на 

Консулските служби, разделени според лицата ползващи услугата (италиански граждани и, 

при необходимост, чужди граждани), и според тяхното постоянно или временно пребиваване 

в чужбина.    

 

a. Лица постоянно пребиваващи в чужбина (само италиански граждани) 

- Вписване в АИРЕ - Регистър на италианците живеещи в чужбина: чл. 9 от 

законодателен декрет № 71 от 2011г.;  

- Лична карта на хартиен носител: чл. 22 от законодателен декрет № 71 от 2011г.;  

- субсидии: чл. 24 от законодателен декрет № 71 от 2011г. 



b. Лица временно пребиваващи в чужбина (италиански граждани и граждани на 

страна от ЕС)  

- временен документ за пътуване (с название ETD от английски език Emergency 

travel document) само за италиански граждани и за граждани на другите страни от 

Европейския съюз, представлявани на местно ниво от италианска консулска служба: 

чл. 23 от законодателен декрет № 71 от 2011г. 

c. Лица постоянно или временно пребиваващи в чужбина (италиански граждани и, 

в посочените случаи, чужденци)  

- електронен обикновен паспорт и временен паспорт: чл. 21 от законодателен 

декрет № 71 от 2011г.;  

- гласуване в чужбина: чл. 55 от законодателен декрет № 71 от 2011г.; 

- гражданско състояние: чл. 6, членове 12-20, чл. 30, чл. 52 и чл. 62 от 

законодателен декрет № 71 от 2011г. (и за чужди граждани, за граждани временно 

пребиваващи в чужбина само в определени случаи);  

- издаване на фискален код и на ПИН за електронни услуги на Агенция по 

приходите, снемане от отчет от Регистъра на МПС: чл. 52 от законодателен декрет № 

71 от 2011г. (и за чужди граждани); 

- потвърждаване на свидетелство за управление на МПС (само за държавите извън 

ЕС и при определени условия): чл. 52 от законодателен декрет № 71 от 2011г. (и за 

чужди граждани); 

- отпускане на парични заеми с обещание за връщане: чл. 24 от законодателен 

декрет № 71 от 2011г.;  

- репатриране: чл. 25 и чл. 26 от законодателен декрет № 71 от 2011г.; 

-  нотариална дейност и доброволно правно обслужване, включително 

международните осиновявания: членове 28-35 от законодателен декрет № 71 от 2011г.; 

- дейности свързани със съдебни спорове, съдебна полиция и правна помощ, 

включително случаите на малолетни, обект на съдебен спор, на изчезнали лица или в 

полза на лица изтърпяващи наказание или на задържани лица: членове 36-42 от 

законодателен декрет № 71 от 2011г.;  

- съдействие при защита на интереси с частен характер (като наследствени дела): 

членове 43-47 от законодателен декрет № 71 от 2011г.; 

-  дейности свързани с административна документация: членове 52-54 и членове 

76-77 от законодателен декрет № 71 от 2011г. (и за чужди граждани); 

- дейности свързани с корабоплаването, като контрол и наблюдение на 

корабоплаването и на националния морски трафик в чужбина, качване и слизане на 

морски лица на/от борда на национални плавателни съдове, изисквания свързани с 

административната уредба на корабите, издаването и подновяването на бордовите 

дневници, издаването, подновяване и продължаването на валидността на 

удостоверенията за сигурност на националните кораби в чужбина, правомощия по 

разследване при морски произшествия и злополуки със състава на кораба: членове 48-

51 от законодателен декрет № 71 от 2011г. (и за чужди граждани); 

- дейности свързани с училищата, като издаването на стойностна декларация, 

обявяването на резултатите от държавите изпити, припознаването на училищната 

равноправност, изплащането на компенсации на училищния персонал и на добавките за 

училищата и за управителните органи: чл. 56 от законодателен декрет № 71 от 2011г. (и 

за чужди граждани). 

4. Предоставянето на личните данни, които ще бъдат вписани в съответните 

регистри на хартиен и дигитален носител, е задължително по закон. При евентуален 

отказ същите да бъдат предоставени, услугата не може да бъде изпълнена. 

 

5. Обработването на данните от страна на квалифициран персонал, ще се 

извършва ръчно, с помощта на електронна техника и смесено по двата начина. 



Следствие на което, заинтересованото лице няма да бъде обект на решение основаващо се 

само и единствено на електронна обработка на личните данни.    

 

6. Личните данни ще бъдат съобщавани на съответните институции както е  

предвидено от законовата уредба на Италия, изброени по-долу в списък: 

- Вписване в АИРЕ - Регистър на италианците живеещи в чужбина: италианската 

Община по последна адресна регистрация (Закон № 470 от 27 октомври 1988г,, Регистри и 

преброяване на италианското население в чужбина) и, за изплащането на пенсиите в 

чужбина Института за социално осигуряване (чл.50, алинеа 2, от законодателен декрет № 82 

от 7 март 2005г., и поправки – Кодекс на дигитална администрация /CAD);  

-  Гражданско състояние: Общината по компетентност (по смисъла чл. 17 от 

Президентски указ № 396 от 3 ноември 2000г. – Правилник за преразглеждане и опростяване 

на системата за гражданско състояние); Префектура по компетентност, за промяна на име и 

фамилия (чл. 89 от Президентски указ № 396 от 3 ноември 2000г); Института за социално 

осигуряване за изплащане на пенсиите в чужбина (чл.50, алинея 2 от законодателен декрет  

№ 82 от 7 март 2005г. и промени - – Кодекс на дигитална администрация /CAD); 

- Гласуване в чужбина: Община по местоживеене или по вписване в Регистъра на 

италианците живеещи в чужбина и Министерството на вътрешните работи (закон № 459 от 

27 декември 2001г. – указания за упражняването на правото на гласуване на италианските 

граждани живеещи в чужбина); 

- Обикновен електронен паспорт и временен паспорт: Министерство на вътрешните 

работи (чл.16 от закон № 1185 от 21 ноември 1967г. и Регламент (EО) №444 от 2009г.);  

- Временен документ за пътуване: Италианското министерство на вътрешните работи 

ако заявителят е италиански гражданин или съответния национален орган по компетентност 

ако заявителят е гражданин на друга държава от ЕС (Решение на Съвета на Европа  

96/409/ОВППС от 25 юни 1996г. и чл. 23 от законодателен декрет № 71 от 3 февруари 

2011г.);  

- Лична карта на хартиен носител: Общината по вписване в Регистъра на италианците 

живеещи в чужбина и Министерството на вътрешните работи (чл. 288 от Кралски указ № 635 

от 6 май 1940г. и чл. 1 буква d) от Постановление на министър-председателя № 437 от 22 

октомври 1999г.); 

- Фискален код и ПИН за електронни услуги на Агенция по приходите: Министерство 

на икономиката и финансите (Постановление № 281 от 17 май 2001г. –  правилник с 

нормативните актове свързани с улесненията по издаването на фискален код и с реда на 

представяне на данъчните декларации и на заплащане на данъци за данъкоплатците живеещи 

в чужбина); 

- Моторни превозни средства: Регистър на моторните превозни средства 

(законодателен декрет № 285 от 30 април 1992г. – нов Кодекс за движение по пътищата); 

- Субсидии: данните се съхраняват в досиетата на съответната Консулска служба и се 

въвеждат в Системата за база данни на Министерството на външните работи и на  

международното сътрудничество, до която имат достъп само оторизираните министерски 

отдели по компетентност; 

- Отпускане на парични заеми с обещание за връщане: полицейско управление и 

Агенция по приходите (за връщане) по компетентност  (чл. 17 от законодателен декрет № 46 

от 26 февруари 1999г. и чл. 1 от законодателен декрет № 193 от 22 октомври 2016г.); 

- Репатриране: Префектури, полицейски управления, управлиние на карабинерите, 

здравни звена и Общини по компетентност (циркулярно писмо № 14 на Министерство на 

външните работи от 20.11.1998г. “консулско репатриране”; Берлинска конвенция от 

10.2.1937г.; циркулярно писмо № 7 от 4.4.1979г. “транспортиране на тленни останки”; 

Постановление на министър-председателя от 23.9.2011г.); 

- Международни осиновявания: Комисия по международни осиновявания, 

Министерство на правосъдието (Дирекция „Правосъдие свързано с малолетни лица“), Съд за 

малолетни (Закон № 184 от 4 май 1983г.); 



- Издирване на изчезнали лица и съдействие на лица изтърпяващи наказание и 

задържани лица: по компетентност Полицейски управления, Управление на 

Карабинерите и Прокуратура, Министерство на правосъдието, Министерство на 

вътрешните работи - Интерпол (Страсбургска конвенция от  21 март 1983г. за трансфер 

на осъдени лица; Циркулярно писмо № 4 от 14.7.2011г. “Предаване на информации, 

свързани с предположение за извършено престъпление, на правосъдната власт ”);  

- Малолетни обект на съдебен спор: Министерство на правосъдието и 

Министерство на вътрешните работи (Закон № 64 от  15 януари 1994г.; Регламент на 

ЕО №2201/2003 Брюксел II; Устав на Интерпол от 13 юни 1956г.); 

- Наследствени въпроси: италианската Община по последна адресна регистрация 

или Общината по вписване в АИРЕ (Регистър на италианците живеещи в чужбина) и 

Агенция по приходите по териториална компетентност, за наследствени процедури 

открити в чужбина (чл. 46 от законодателен декрет № 71 от 3 фебруари 2011г.), 

Съдебна канцелария в Съда по компетентност за наследствени процедури открити в 

Италия (чл. 622 от Гражданско-процесуалния кодекс; чл.52 от Наредбите за прилагане 

на Гражданско-процесуалния кодекс и преходните разпоредби); 

- Заверки и легализации: съответните документи се издават на заинтересованото 

лице или на упълномощено от него лице; 

- Услуги в областта на корабоплаването: според съотбетната административна 

процедура – Министерство на инфраструктурата и транспорта, Главно управление на 

пристанищните власти, Министерство на икономическото развитие, Министерство на 

земеделската политика и горите, Съдебна власт, Морска администрация, Национален 

институт за подпомагане на трудещите се пострадали в злополука, Общини по 

местоживеене и лекарски съюз (Кралски указ № 327 от 30 март 1942г. – Кодекс по 

корабоплаване, Президентски указ № 328 от 15 февруари 1952г. – Правилник за 

изпълнение на Кодекса по корабоплаване, както и действащата нормативна уредба 

приложима за отделните въпроси); 

- Услуги в областта на училищната дейност: Министерство на образованието, 

университетите и науката /MОУН, Областен училищен инспекторат/ОУИ, Училища и 

Университети, Министерство на икономиката и финансите и Териториалните данъчни 

служби/ТДС (законодателен декрет № 64 от 13 април 2017г.).  

 

7. Личните данни ще бъдат съхранявани за неопределен период от време от 

съображения за сигурност и за издаването на удостоверения, като правят изключение 

пръстовите отпечатъци снети за издаването на електронни паспорти, които биват 

съхранявани за периода необходим за издаването на документа, но не повече от 30 дни. 

8. Заинтересованото лице може да поиска достъп до собствените му лични 

данни и да ги поправи, ако действащата нормативна уредба го позволява. В рамките на 

закона, като се изключат последиците от изпълнението на консулската услуга, лицето 

може да поиска ограничение в обработката на личните данни или да се противопостави 

на обработването им. В подобни случаи заинтересованото лице следва да се обърне към 

посолството на Италия в София (България) като информира и началник отдел "Защита 

на личните данни" към Министерството на външните работи и на международното 

сътрудничество.  

9. Ако заинтересованото лице счете, че са били нарушени личните му права, 

може да представи оплакване пред началник отдел "Защита на личните данни" към 

Министерството на външните работи и на международното сътрудничество или може 

да се обърне към Комисията за защита на личните данни (Piazza di Monte Citorio 121, 

00186 ROMA, tel. 0039 06 696771 (централа), e-mail: garante@gpdp.it, pec: 

protocollo@pec.gpdp.it).  


